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Onderwerp 
Beantwoording art. 42 vragen van de fractie Lijst van der Does omtrent ''brief aan de inwoners d.d. 26 juli 
2021 documentnummer: d/21/030025 (brief over participatie bij onderzoek geschikte locatie voor 
windturbines). 

 

 
 
   
 
Beantwoording van de vragen 
 Via diverse inwoners van Harmelen ontvangen wij signalen dat zij geen brief hebben ontvangen om mee te praten over 
onderzoek naar de geschiktheid van Reijerscop voor de plaatsing van windturbines. Bewoners van onder andere de 
Molenwijk in Harmelen maken zich ernstige zorgen, omdat ook zij te maken kunnen krijgen met overlast van deze 
turbines.  
Tijdens de raadsvergadering van 15 juli jl. is besloten om ook de locatie Barwoutswaarder/Molenvliet langs de A12 te 
betrekken in het onderzoek naar een geschikte locatie voor de plaatsing van windturbines.   
 
1. Wat is de reden dat alleen de bewoners van Reijerscop een uitnodiging tot participatie hebben ontvangen?   
De bewoners van Reijerscop zijn nog voor de zomervakantie geïnformeerd, omdat zij direct belanghebbenden zijn als het 
gaat om mogelijke plannen in hun polder. In de toegezonden brief is het besluit van de raad van 15 juli om een 
vergelijkend onderzoek tussen polder Reijerscop en polder Barwoutswaarder als zoeklocatie te laten doen toegelicht. Ook 
zijn de bewoners geïnformeerd over het vervolg, waaronder de participatie. Alle direct betrokken inwoners zijn 
uitgenodigd om over de opzet ervan mee te denken.  
Het vervolgtraject wordt na de zomer verder uitgewerkt in een voorstel voor de raad. Hierin worden ook de op 15 juli 
aangenomen moties en amendementen verwerkt. Ook wordt een voorstel voor de wijze van participatie uitgewerkt.  
Het besluit van de raad gaat over zowel polder Reijerscop als polder Barwoutswaarder. Daarom zijn ook de dorps- en 
wijkplatforms rond polder Reijerscop en polder Barwoutswaarder geïnformeerd.  
 
 
2. Waarom zijn hierbij niet ook inwoners van de Molenbuurt en anderen aan de zuidkant van Harmelen betrokken? Zij 
zullen namelijk van eventuele plaatsing van turbines ook ernstige hinder dan wel gezondheidsschade ondervinden.   
De inwoners van Molenbuurt en de zuidkant van Harmelen zijn geen direct omwonenden, maar ook deze bewoners gaan 
we zeker betrekken bij de participatie. Uitgaande van de normen zoals vastgesteld in het Afwegingskader is de kans dat 
zij geluidshinder zullen ondervinden echter zeer klein. De wijze waarop deze inwoners kunnen participeren wordt 
beschreven in het voorstel voor het vervolgtraject, zoals genoemd bij vraag 1.  
 
3. Vanuit de wijk Molenvliet en Barwoutswaarder hebben wij begrepen dat hier nog geen brieven over de participatie voor 
dit onderzoek zijn ontvangen. Klopt dit?   
Dit klopt. Ook deze bewoners worden later betrokken.  
 
4. Worden ook de bewoners van Barwoutswaarder en Molenvliet ingelicht dat ze kunnen participeren? Zo ja, wanneer 



gaat dit plaatsvinden, zo nee, waarom niet?   
Ja. Zie vraag 1.  
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Schriftelijke vragen - Brief aan de inwoners d.d. 26 juli 2021 documentnummer: D/21/030025 (brief 
over participatie bij onderzoek geschikte locatie voor windturbines) 
 
Inleiding: 
Via diverse inwoners van Harmelen ontvangen wij signalen dat zij geen brief hebben ontvangen om 
mee te praten over onderzoek naar de geschiktheid van Reijerscop voor de  plaatsing van 
windturbines. Bewoners van onder andere de Molenwijk in Harmelen maken zich ernstige zorgen, 
omdat ook zij te maken kunnen krijgen met overlast van deze turbines. 
Tijdens de raadsvergadering van 15 juli jl. is besloten om ook de locatie Barwoutswaarder/Molenvliet 
langs de A12 te betrekken in het onderzoek naar een geschikte locatie voor de plaatsing van 
windturbines.  
 
LijstvanderDoes heeft hierover de volgende vragen aan het college: 

1. Wat is de reden dat alleen de bewoners van Reijerscop een uitnodiging tot participatie 
hebben ontvangen? 

2. Waarom zijn hierbij niet ook inwoners van  de Molenbuurt en anderen aan de zuidkant van   
Harmelen betrokken? Zij zullen namelijk van eventuele plaatsing van turbines ook ernstige 
hinder dan wel gezondheidsschade ondervinden. 

3. Vanuit de wijk Molenvliet en Barwoutswaarder hebben wij begrepen dat hier nog geen 
brieven over de participatie voor dit onderzoek zijn ontvangen. Klopt dit? 

4. Worden ook de bewoners van Barwoutswaarder en Molenvliet ingelicht dat ze kunnen 
participeren? Zo ja, wanneer gaat dit plaatsvinden, zo nee, waarom niet? 

 
 
Monique Verheyen en Lenie van Leeuwen 
LijstvanderDoes 
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Deze brief is naar de bewoners gestuurd die aan de Reijerscop wonen.  
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